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De Dag des Heren

M AARTEN BIESHEUVEL is dood, maar zĳn brommer op zee
snort voort in eindeloze deining. Tenminste zolang Wil-
fried de Jong en Ruth Joos op zondagavond in Zĳn Naam

over boeken mogen praten. Misschien lukt het ze.
Er was beiden zichtbaar veel aan gelegen om er iets bĳzonders

van te maken, om het niet zozeer over boeken als wel over
lézen te hebben, en dat sprak mĳ aan.
Hun onderkoelde geestdrift deed me

denken aan Podium Witteman, ook op de
zondagavond en eveneens gericht op de
inhoud, op de muziek, ten gehore ge-
bracht door uitzonderlĳke vaklieden,
soms ingetogen ondervraagd door de oude
rot Witteman, met veel nadruk op de hu-
mor, het talent, en de verrassende vond-
sten waar Mike Boddé, Floris Kortie en Fuse voor staan.
Hebben Witteman en de zĳnen het makkelĳker dan Joos en De

Jong? In zekere zin wel, want zĳ kunnen wat ze beogen laten
hóren. De moeilĳkheid met boeken is dat je de kĳker niet kunt
laten lézen. Je kunt hem er hooguit door een veelzĳdige, speel-
se benadering toe inspireren.

Lezen is meer nog dan muziek iets heel persoonlĳks. Iemand
kan je wel adviseren iets te lezen, maar hĳ kan je niet dwingen
– zoals helaas in het voorbereidend wetenschappelĳk onderwĳs
nog altĳd gebeurt, weet ik uit betrouwbare bron.
Lezen wordt een behoefte voor je zodra je gevoeligheid voor

het woord is aangeraakt, zoals je muzikaliteit als een Doorn-
roosje kan worden wakker gekust door je gevoel voor klank.
Kinderen leren – onder gunstige omstandigheden – al jong hoe

de woorden met ze aan de haal kunnen gaan en hen meenemen
op een avontuurlĳke reis naar een ánder
universum waar – afhankelĳk van de
schrĳver – álles mogelĳk wordt. Daar
worden emoties losgewoeld die in de al-
ledaagse werkelĳkheid zelden tot bloei
komen. Zo wordt het lezen van jou, het
wordt jouw vrĳheid.
Als Brommer op zee erin slaagt kĳkers

van dit besef te doordringen, dan wordt
dit uur boeken op de Dag des Heren net zo’n feest als Podium
Witteman.
Zolang er een brommer op zee rĳdt, zĳn de wonderen de we-

reld nog niet uit.
Ik blĳf in sprookjes geloven.

wiewiewie.nl
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Maquette nieuwbouw
In de hal van de Volkskrant in het INIT-gebouw brandt
licht in een maquette van Mediavaert, de nieuwbouw
van DPG Media. Het grootste hout-hybride kantoorcom-
plex van Europa verrĳst naast de drukkerĳ in het Am-
stel Business Park Zuid en wordt eind 2023 opgeleverd.
Zie ook:
https://dpgmedia.timeboxview.com

Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum en voorzitter van de
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, stroopt één mouw op, Rosie
the Riveter allebei. De poster uit de Tweede Wereldoorlog spoorde
Amerikaanse vrouwen aan de oorlogsindustrie te versterken.
In een campagne van de Rĳksoverheid roepen Erica Terpstra, Fop-

pe de Haan, Noraly Beyer, Bennie Jolink, Eugènie Herlaar, Hans van
Breukelen en tv-dokter Ted van Essen op tot vaccinatie tegen coro-
na. Iedereen die wil laten zien dat hĳ zich wil laten vaccineren,
kan met de postergenerator op www.stroopjemouwop.nl zĳn eigen
poster maken.

Dinsdag 20 april was de uitvaart van Wies Samplonius
online te volgen. Zij overleed donderdag 15 april.

Op pagina 4 denken enkele collega’s aan haar terug.
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M ARJOLEIN VAN DE WATER
(41), sinds 2019 chef Buitenland,
werkte als antropoloog bĳ ver-

schillende niet-gouvernementele organisa-
ties voordat ze in 2009 journalistiek ging
studeren aan de UvA. Na een contractjaar
op de buitenlandstoel van onder meer Rob
Vreeken onder Bert Lanting in 2011 was
ze tussen 2012 en 2020 voor onder andere
de Volkskrant correspondent in Latĳns
Amerika vanuit Rio de Janeiro en São Pau-
lo.

Jĳ bent hier de eerste die wĳ als Knar
zelf niet hebben meegemaakt. Daarmee
betreden we een voor ons ietwat nieuwe
Volkskrant.
‘Wat is ook weer de serie? Terug van
weggeweest, o ja. Ik was in 2002 in Mexi-
co voor een afstudeerproject antropologie.
Ik werkte er voor mensenrechtenorganisa-
ties, ging journalistiek studeren in Neder-
land. Zes jaar hier, ook bĳ XminY. Mĳn
liefde voor Latĳns-Amerika bleef, ik wilde
er ooit correspondent worden. Dat kwam
sneller dan ik durfde dromen.’

Reken jĳ je met dat ngo-verleden nog
tot de klassieke linkervleugel van de
Volkskrant?
‘Ehhh… Ja, ik ben wel links. Absoluut.
Geen twĳfel over.’

En je voelt je als zodanig geen vreemde
eend in de Volkskrantbĳt van nu?
‘Nee hoor. We hielden geen schaduwver-
kiezingen, maar ik durf de stelling aan dat

de redactie merendeels links van het mid-
den stemt. In onze verslaggeving zĳn we
minder uitgesproken; dat is ook goed.
‘Zelf belichtte ik als verslaggever altĳd
het politieke spectrum van alle kanten op
dezelfde manier zonder oordeel te geven.
Als krant kies je wel je onderwerpen die
links hoog heeft: klimaat, mensenrechten.
Hoewel, klimaat, als zelfs Rutte zich er
achter stelt is het mainstream geworden.’

Ken jĳ nog mensen van onze generatie
bĳ de krant, los van een Bert Lanting?
‘Punt is, ik was er net een half jaar toen
de lockdown begon. Ik was nog volop be-
zig alle gezichten te leren kennen. Zo’n
volle redactie, na zo lang alleen te hebben
gewerkt, ik had me erop verheugd, al was
het wennen.
‘Deel zĳn van een team, samen iets
maken, niet alles in je eentje uitvinden.
Ook met dit kleine clubje geniet ik daar-
van, samen in goede sfeer de krant in el-
kaar zetten. Een warm bad, ik werd met
liefde onthaald. Van jullie generatie werk-
te ik nog met Theo Koelé, net gepensio-
neerd.’

In je afscheidsverhaal over Zuid-Ameri-
ka verwoordde je prachtig waarom je
terugkwam: “De verhalen hebben zich
in mĳ opgehoopt. De ruimte raakte
op.”
‘Klopt. Herken je het? Je raakt verzadigd,
vervalt in herhaling. Al weet de lezer ook
niet meer precies wat hĳ vĳf jaar geleden
las. Dus dan denk je na: andere standplaats

of terug naar Nederland? Ik had de opties
nog open, maar toen kwam de post chef
Buitenland vrĳ, doordat Alex Burghoorn
adjunct-hoofdredacteur werd.’

Had je leidinggevende kwaliteiten ont-
wikkeld, of ging het meer om de in-
houd?
‘Ik wilde de andere kant leren kennen: al-
les achter het schrĳven, al die voor mĳ on-
navolgbare radars, lobby, politiek. Nee,
geen managementtraining, dacht na een
gesprek met Alex: dat kan ik wel. Talent-
volle mensen die met heel hun hart mooie
stukken schrĳven, hoef je niet achter hun
vodden te zitten. Zou ook niets voor mĳ
zĳn.
‘Als de planning maar een beetje klopt.
Wel meedenken met de auteurs over in-
valshoeken, over mooi en goed getimed
publiceren. In de chefsoverleggen mee-
denken over lange termĳn, grotere produc-
ties, nieuwe krantindeling. Zo werk je in
het hart van de krant.’

Je hebt onder Remarque gewerkt en nu
onder Pieter Klok.
‘Als correspondent onder Philippe; na
mĳn terugkomst begon Pieter net.
‘Nee, ik schrĳf niet meer. Jammer, ik mis
het erg. Ik schreef nog een coronaverhaal
toen ik het zelf had, in augustus. Niet over
mĳn eigen besmetting, maar over de haken
en ogen eromheen.’

Wat was veranderd in Nederland toen
je terugkwam?

In Terug van weggeweest
spreken we Volkskrantcol-
lega’s die na een buiten-
lands correspondentschap
zĳn teruggekeerd in Ne-
derland. Brandende vraag:
wat was voor hen in de
tussentĳd hier veranderd
en hoe reageerden ze
daarop? Maurits Schmidt
stelde de vragen.

Marjolein van de Water chef Buitenland na acht jaar Latĳns-Amerika

‘Radicaal rechts hier baart me zorgen’

Marjolein van de Water. Foto Jacques de Jong
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Het woord
Stom van een Volkskrantverslaggever die zĳn verbazing over
iets waar hĳ nog maar net kennis van genomen had, ving in een
woord. Hĳ predikte nota bene onvervalste journalistiek. Ook in
de keukenrubriek van de krant. Recepten prima, maar zoek ook
even uit hoe het komt dat sardines uit blik allemaal even lang
zĳn.
En waar de koppen blĳven.
Het ging over kip. Verslaggever ontdekte dat vrĳwel alle
vleeskippen ter wereld in onvoorstelbaar korte tĳd na hun ge-

boorte tot kloeke slachtkuikens groeien. Het leek de vertraagd
afgedraaide film van een explosie. De verslaggever noemde het
kuiken daarom een plofkip.
Het woord kreeg een eigen leven. De bedenker zelf wist er
toentertĳd nog nauwelĳks iets van en dacht alleen dat zulke
kippen niet lekker konden zĳn. Die opvatting is gaan heersen.
En de overtuiging dat plofkippen lĳden en langer zouden willen
leven. Later, te laat, bleek dat plofkippen blind geproefd uitste-
kend smaken en dat verhalen over hun ellendig bestaan niet
kloppen.
De verslaggever schaamt zich voor het woord. Hĳ had zĳn on-
gefundeerde mening voor zich moeten houden. Journalisten
moeten geen mening hebben. Ja, mag wel, maar nooit in de
baas z’n tĳd.

Wouter Klootwĳk

‘Moeilĳk zoiets over de krant te zeg-
gen, omdat ik tevoren maar kort een inge-
vlogen freelancer was. Beetje buitenstaan-
der toen, leerde de krant niet echt door-
gronden, ondanks de ook toen al goede
sfeer. Nee, ik heb hem niet naar rechts zien
hobbelen. Jĳ wel?’

Nou ja, vanuit ons perspectief... Als
Wim Kok, nog vakbondsleider, begin
jaren tachtig een scheet liet, was het
opening krant. Ik hield wel schaduwver-
kiezingen op de redactie: 2 CDA, 5 CPN,
10 PvdA, 80 PSP, uit m’n hoofd.
‘Ja precies. Maar toen jĳ bĳ de krant
wegging was ik pas tien. Anders dan bĳ
jullie, geloof ik, mogen je stemgedrag en
opvattingen niet uitmaken wat en hoe je
schrĳft. Daarmee bedien je de lezer niet.
Die laat je zelf de keuze in zĳn menings-
vorming. Als iets pamflettistisch wordt,
ook al ben ik het er zelf mee eens, heb ik
toch een zekere ergernis. Ik wil alle kanten
zien.
‘Zoals ik net zei, je onderwerpkeus speelt
al een rol. Zelfs dan, als ik objectief over
Chávez en Maduro schrĳf, wordt de linkse
hardcore tegenwoordig boos op mĳ op
twitter. Dan ben ik blĳ dat de Volkskrant
minder dan vroeger meegaat in de reflex
“Maduro is goed want die is links”. Zelf
zag ik vroeger ook minder onderwerpen
van verschillende kanten. Ik kwam er al-
lengs beter achter dat dingen nooit zwart-
wit zĳn. Dader, slachtoffer: alles loopt
door elkaar. Dat moet je ook laten zien.’

Zĳn je hier ook zulke verschuivingen
opgevallen?
‘Jawel. Het land voelt meer gepolariseerd
aan. Lastig te weten of het echt zo is, of
doordat de hardste schreeuwers het hoog-
ste woord hebben op sociale media en dat
dit onze blik vertroebelt. Maar als je de
enorme verkiezingswinst voor Forum ziet,
kun je niet ontkennen dat op rechts een ra-
dicalisering gaande is. Dat baart me zor-
gen. Vergeleken met het Brazilië van Bol-
sonaro is de enorme haat tussen links en
rechts, gebrek aan dialoog, in Nederland

gelukkig nog minder, maar je ziet het
steeds meer.’

Je ziet Nederland dus ook die kant op
gaan?
‘In dit polderland niet, geloof ik graag.
Maar ik weet het niet. In Brazilië, met
slechte opleiding en slechte toegang tot

goede informatie, overtuig je makkelĳker
mensen met fake news van allerlei bizarre
theorieën. Maar nu zie je dat óók in Neder-
land, waar wel goed onderwĳs is, mensen
er heel gevoelig voor zĳn. Dat bepaalde
leiders door hun toon toch een enorme
schare volgelingen weten te krĳgen. Dat
vind ik wel verontrustend.
‘Evengoed heeft Nederland sterke insti-
tuten, een diep gewortelde democratie. Dat
werp je niet zomaar omver. Voordat de de-
mocratie in gevaar is, zĳn we echt een stuk

verder. Ik heb wel vertrouwen dat we te-
gen deze invloeden bestand zĳn. Het komt
ook in golven. We leven in een tĳd met
veel onzekerheid. De mensen zĳn bang,
angstig. Dat leidt vaak tot rare sprongen. Ik
ga daar natuurlĳk niet in mee op sociale
media, al raakt het me wel degelĳk. Schel-
den en woede maken alles erger. Woede
wekt nieuwe woede op. Dat heeft geen en-
kele zin.’

Ik vind het racisme van Baudet het erg-
ste wat we elkaar aandoen.
‘Ooit zei Janmaat van de Centrumpartĳ:
“Vol is vol”. Het land was te klein. Als je
nu ziet hoe bepaalde standpunten over
minderheden genormaliseerd, mainstream
zĳn, dat Rutte wil dat Turkse jongeren
oprotten. Terwĳl dat gewoon Nederlan-
ders zĳn. Dan bevind je je op een glĳdende
schaal. Het debat is verhard.’

Je hebt weinig sociaal leven gehad sinds
je terug bent?
‘Klopt wel. Een jaar geleden verhuisd,
nog geen housewarming kunnen houden.
In de zomer eventjes wat groepsleven,
waardoor ik dus meteen corona heb opge-
lopen. In de kroeg, ja. Ik zie wel vrienden:
één op één. Minder uitbundig dan ik zou
willen. Hopelĳk kan het weer na snelle
vaccinatie. Maar wat gaat het traag. Ach,
het is nu weer lente, en dat maakt het leven
op zich al vrolĳker.’

Maar het stadsleven gaat meer aan je
voorbĳ dan je verwacht had.
‘Wat me aan Amsterdam opvalt, is dat
het steeds meer een stad voor rĳke mensen
is geworden. Niet per se een goede ont-
wikkeling. Ik woon nu in de Baarsjes, en je
ziet de yuppengrens opschuiven. Waar ik
zelf natuurlĳk deel van uitmaak. Ik heb
ook een appartement van een woning-
bouwvereniging gekocht. Zo is het nu een-
maal. Maar de stad wordt er wel veel saaier
van. Het karakter van Amsterdam als vrĳ-
buitersplaats is allang verdwenen. Jam-
mer.’

Maurits Schmidt
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‘Schelden en
woede maken
alles erger’
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Empathisch en sociaal
Als Wies binnenkwam, met verwaaide haren
en soms nat van de regen, voelde je dat het
goed zou komen. Ze begon haar avonddiens-
ten op de redactie Binnenland dikwĳls met
een brede glimlach en een monter ‘hoi’. Ver-
volgens vroeg ze wie er koffie wilde. Daarna
las ze de avond- en dagrapporten, strekte haar
rug en riep uitdagend: ‘Nou, kom maar op.’
Niets of niemand kon haar breken.
Dacht ik.
Maar ik had het mis.
In 2007 bezocht ik haar in de Valeriuskliniek
waar ze met een depressie was opgenomen.
We maakten een wandelingetje en kletsten
over haar behandeling, haar afscheid van de
Volkskrant en mĳn positie op de redactie. Het
kostte enige moeite om over haar eigen toe-
stand te praten. Zĳ sprak liever over mĳ, over

de collega’s en de krant.
Zo was ze.
Op de redactie Binnenland ontpopte zĳ zich
als een kundige, stabiele eindredacteur die niet
te beroerd was om een collega van de Haagse
redactie of de verslaggeverĳ de les te lezen.
Soms verscheen er een donkere wolk boven
haar hoofd en keken wĳ verbaasd op als zĳ
met schelle stem een verslaggever aan de an-
dere kant van de telefoonlĳn uitlegde waarom
zĳn of haar verhaal niet deugde.
Meestal was ze goedgemutst en mild van
toon. Ze wist veel en deelde haar kennis graag
met collega’s Haar sociale inslag zag je terug
in de manier waarop ze zich bekommerde om
collega’s met persoonlĳke problemen.
Lief, sterk en sociaal. Zo zal ik me Wies blĳ-
ven herinneren.

Willem Wirtz

Foto’s Herman Wigbels

Tĳdens de uitvaart van Wies Sam-
plonius, dinsdag op beeldscherm te
volgen, deden Truus Knoop (ex-dic-
tafoniste) en Wil Thĳssen (justitie-
verslaggever) het woord. Wies Sam-
plonius deed voornamelĳk nacht-
dienst. Op die plek was zĳ ‘een be-
grip’. Zĳ heeft ruim veertig jaar bĳ
de krant gewerkt.

Truus legde de nadruk op de
mooie vriendschap die zĳ hadden.
‘Je was mĳn liefste vriendin’, had
Wies op haar sterfbed wel drie
keer gezegd. En drie keer had
Truus aangevuld ‘in Amsterdam’
of ‘in Oud-West.’ ‘Volgens mĳ
had zĳ veel liefste vriendinnen’,
merkte Truus op tĳdens de uit-
vaart, ‘Wies had een groot hart.’
Het was Wies zelf die aan het eind
van de plechtigheid op video een
dankwoord liet horen aan allen die
zĳ niet meer had kunnen spreken.

JqJ

Wies Samplonius, fijne collega met een groot hart

T ĳdens een fietstocht naar haar avond-
dienst op de krant sprong een junk uit
de struiken. Hĳ blokkeerde het fietspad,

richtte een vuurwapen op haar en zei: ‘Geef
me je geld of ik schiet.’
Ze stapte rustig af en antwoordde: ‘Schiet
maar.’ Hevig teleurgesteld sprong de junk
weer terug in de struiken.
Het was Wies ten voeten uit. ‘Als hĳ het me
nou netjes had gevraagd’, vertelde ze die
avond, ‘had ik hem best mĳn portemonnee
willen geven.‘
Nog eentje:
‘Jacques heeft mĳ gevraagd of ik een necro
over jou wil tikken voor de Volksknar’, zei ik
in het hospice, toen we openhartig spraken
over het euthanasietraject dat ze in gang had
gezet.
‘Zal ik het zelf even doen?’, antwoordde ze.
‘Jĳ hebt het druk en ik zit hier toch maar te
niksen.’ We lachten om de superlatieven die
ze erin zou zetten, en dat ik het wel zou inkor-
ten als het te lang werd.
Wies en ik leerden elkaar kennen op de eind-
redactie van de krant. Het was de gouden tĳd

van Jacques en Fens en fax, toen we nog drank
meenamen en pianospeelden in de ‘nanacht’,
ik me verwonderde over buizenpost en over
mĳn toetsenbord waarvan het dopje op de x
ontbrak (waardoor ik altĳd de stukjes van
Xandra van Gelder kreeg toebedeeld) en we
vrĳdagsavonds bĳ Hesp aan de Amstel onze
deadline-stress verdronken.
Na haar pensionering bleven Wies en ik goed
bevriend. We gingen samen naar concerten en
op vakantie, hakten bĳ dezelfde beeldhouw-
club, schilderden elkaars huis en dronken
zeeën van thee. Op de krant was ze, ergens
voor de eeuwwisseling, mĳn eerste buurvrouw
en leermeester. Als piepjonge nieuwkomer
leerde ik van haar de trucs en de essentie van
het redigeren. Ze benadrukte vooral dat ik
moest durven ingrĳpen in een tekst, ook bĳ
auteurs die zichzelf Groot & Belangrĳk waan-
den. ‘Iemands grootheid’, zo luidde haar ge-
denkwaardige uitspraak, ‘meet je niet af aan
iemands stukken in de krant, maar aan hoe on-
gezellig het wordt als hĳ weggaat.’
Waarvan akte.

Wil Thĳssen

Kundig en nauwgezet
Ik herinner me Wies als een opgewek-
te collega en was verbaasd toen ik
hoorde dat ze last had van depressies.
Ze was altĳd belangstellend naar an-
dermans wederwaardigheden en kon
hartelĳk lachen om malle avonturen.

Wies was een kundige en nauwge-
zette eindredacteur. Als ze een klus
met een moeilĳke collega had ge-
klaard, drukte Wies parmantig op
de zendknop van het Atex-toetsen-
bord en riep ze ‘zend’ met een niet
te omschrĳven intonatie. De klinker
zweefde tussen een è en een a.
Meer è, anders had het kakki-
neus geklonken en kapsones waren
Wies vreemd.

Jaap Stam


